Ärende 17
Motion om kameraövervakning och ordningsvakter i kommunen

Tjänsteskrivelse
2019-05-09

1(2)
KS . 2017-00361

Kommunstyrelsens ledningskontor
Handläggare

Mats Johansson

Tjänsteskrivelse angående kameraövervakning
Sammanfattning
Taisto Tikkanen (SD) föreslår i en motion den 27 augusti 2017 att köpa
in tjänster och teknik för att kameraövervaka Skranta torg med omnejd.
Samt att köpa in tjänster alternativt anställa ordningsvakter som ska höja
tryggheten i utsatta områden där många brott rapporteras.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari (KF § 35)
beslutades att ärendet skulle återremitteras till kommunstyrelsen för
klargörande av Taisto Tikkanens (SD) återremissyrkande att attsats 2 bör
bifallits eftersom ärendet ej är berett men svaret är ja till förslaget. Samt
Anneli Bramvehls (M) återremissyrkande för behandling hos förslagsvis
barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och
socialnämnden.
Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 12 november
2018 (§ 71) beslutades att:
•
•

Avstå att yttra sig gällande kameraövervakning vid Skranta torg.
Förslaget om ökad närvaro av ordningsvakter inom utsatta
områden inom kommunen redan är tillgodosedd och skall därmed
anses vara besvarad.

Vid Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 12 februari 2019
(SBN § 19) beslutades att:
•
•

Avslå första att-satsen i motionen med hänvisning till att
kommunen inte är fastighetsägare i det utpekade området och
därmed inte har befogenhet att vidta dylika åtgärder.
Föreslå kommunfullmäktige besluta att gällande andra att-satsen i
motionen, mot bakgrund av det som redan genomförts, inte ska
föranleda någon ytterligare åtgärd.

Vid Socialnämndens sammanträde den 8 oktober 2018 (§ 104) beslutades
att:
•

Avslå motionen angående att Karlskoga kommun ska uppföra
kameraövervakning samt införa ordningsvakter på särskilt
otrygga platser i kommunen.

Tjänsteskrivelse
2019-05-09
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KS 2017-00361

Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att motionen avslås i sin
helhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 9 maj 2019
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden den 2 februari § 19
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2019
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden den 12 november §
71
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 oktober 2018
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden den 8 oktober § 104
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 september 2018
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 27 februari § 35
Motion från Taisto Tikkanen (SD) om att uppföra kameraövervakning
samt införa ordningsvakter på särskilt otrygga platser i kommunen.
Överväganden
Kameraövervakning av torg och andra allmänna ytor är polisens ansvar
och inte kommunens uppdrag. Det är alltså inte tillåtet för en kommun att
sätta upp trygghetskameror på allmän plats.
Det är polisens ansvar att upprätthålla lag och ordning på allmän plats.
Det är inte heller tillåtet för en kommun att anlita ordningsvakter för
trygghetsskapande åtgärder på allmän plats.
Kommunen anlitar idag ett bevakningsbolag för ronderande bevakning
med väktare fyra timmar per kväll. En så kallad kommunbevakning vars
huvudsyfte är att skydda kommunens egendom och aktivt försöka att
minimera skadegörelse. Bevakningen innebär att väktarna rör sig bland
allmänheten när de förflyttar sig mellan olika bevakningsobjekt vilket
indirekt leder till en synlighet som kan ha en trygghetsskapande effekt.
Karlskoga kommun ställer krav på att väktarnas arbete ska ha fokus på
socialt kontaktskapande, främst med ungdomar men även med andra
medborgare som befinner sig vid våra objekt.
Genom att ansöka om att få inrätta ett så kallat paragraf 3 område
underlättar kommunen för andra aktörer som vill anlita ordningsvakter på
allmän plats.
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Mats Johansson
Säkerhetssamordnare

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2019-02-12

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN § 19

Dnr 2019-00007

Motion om kameraövervakning och ordningsvakter i
kommunen
Sammanfattning av ärendet
Taisto Tikkanen (SD) föreslår i en motion att Karlskoga kommun ska
köpa in tjänster och teknik för kameraövervakning uppföra kameraövervaka Skranta Torg och omnejd samt att köpa in tjänster, alternativt
anställa ordningsvakter som ska höja tryggheten på särskilt utsatta
områden där många brott rapporteras.
Gällande del i motionen som gäller Skranta Torg med omnejd har
kommunen ingen rådighet i frågan då det inte är kommunen som är
fastighetsägare. För övrigt gällande kameraövervakning har kommunfullmäktige under 2012 antagit en kameraövervakningspolicy. I policyn
framgår att innan kameraövervakning kan bli aktuellt i kommunens
verksamheter skall andra brottsförebyggande åtgärder inventeras och
prövas. Inventeringen skall ske i samråd med säkerhetssamordnaren.
Gällande den andra att-satsen i motionen har Karlskoga kommunen idag,
och sedan hösten 2017, köpt in rondering med ordningsvakt som ronderar
kommunen under 4 h per dygn. Detta infördes efter att det varit problem
med skadegörelse vid Skrantaskolan, men ronderinger sker idag vid alla
kommunala byggander där behov finns. Därmed har åtgärder gällande
andra att-satsen i motionen redan vidtagits.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 januari 2019
Kameraövervakningspolicy, antagen den 28 februari 2012, KF § 24
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå första
att-satsen i motionen med hänvisning till att kommunen inte är
fastighetsägare i det utpekade området och därmed inte har befogenhet
att vidta dylika åtgärder.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
gällande andra att-satsen i motionen, mot bakgrund av det som redan
genomförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.
Yrkande
Peter Bäckman (SD) yrkade bifall till motionen.
Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-02-12

Beslutsgång
Ordförande ställde proposition på Peter Bäckman (SD) yrkande om bifall
till motionen mot förvaltningens förslag till beslut och fann att nämnden
beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå första
att-satsen i motionen med hänvisning till att kommunen inte är
fastighetsägare i det utpekade området och därmed inte har befogenhet
att vidta dylika åtgärder.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
gällande andra att-satsen i motionen, mot bakgrund av det som redan
genomförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.
Reservation
Peter Bäckman (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Expedieras till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerarnas signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2019-02-01
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SBN

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare

Lotta Björkman

Samhällsbyggnadsnämnden

Motion om kameraövervakning och ordningsvakter i
kommunen
Sammanfattning
Taisto Tikkanen (SD) föreslår i en motion att:
1. Karlskoga kommun ska köpa in tjänster och teknik för
kameraövervakning uppföra kameraövervaka Skranta Torg och
om nejd.
2. köpa in tjänster, alternativt anställa ordningsvakter som ska höja
tryggheten på särskilt utsatta områden där många brott
rapporteras.
Gällande del i motionen som gäller Stranta Torg med omnejd har
kommunen ingen rådighet i frågan då det inte är kommunen som är
fastighetsägare. För övrigt gällande kameraövervakning har
kommunfullmäktige under 2012 antagit en kameraövervakningspolicy. I
policyn framgår att innan kameraövervakning kan bli aktuellt i
kommunens verksamheter skall andra brottsförebyggande åtgärder
inventeras och prövas. Inventeringen skall ske i samråd med
säkerhetssamordnaren.
Gällande den andra att-satsen i motionen har Karlskoga kommunen idag,
och sedan hösten 2017, köpt in rondering med ordningsvakt som ronderar
kommunen under 4 h per dygn. Detta infördes efter att det varit problem
med skadegörelse vid Skrantaskolan, men ronderinger sker idag vid alla
kommunala byggander där behov finns. Därmed har åtgärder gällande
andra att-satsen i motionen redan vidtagits.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 januari 2019
Kameraövervakningspolicy, antagen den 28 februari 2012, KF § 24

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå första
att-satsen i motionen med hänvisning till att kommunen inte är
fastighetsägare i det utpekade området och därmed inte har befogenhet
att vidta dylika åtgärder.

Tjänsteskrivelse
2019-02-04
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Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
gällande andra att-satsen i motionen, mot bakgrund av det som redan
genomförts, inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd.

Lotta Björkman
Utredare

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2018-11-12
Barn- och utbildningsnämnden

§ 71

Dnr 2018-00280

Yttrande över motion om kameraövervakning och
ordningsvakter i kommunen
Sammanfattning av ärendet
I en motion från den 27 augusti 2017 föreslår Taisto Tikkanen (SD) att
Karlskoga kommun ska uppföra kameraövervakning vid Skranta torg
samt införa ordningsvakter på särskilt otrygga platser i kommunen.
Karlskoga kommuns fullmäktigemål nummer ett säger att” Karlskoga är
en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla”. För
barn- och utbildningsnämnden är det ett prioriterat mål att arbeta för ett
tryggt och säkert samhälle för våra barn och unga.
På allmänna platser i samhället ska polisen ha ansvar för att övervaka,
detta ansvar åligger ej kommunen. Genom samarbete med polisen,
kommunens säkerhetsgrupp och kommunens verksamheter i de forum
som redan är etablerade för samverkan så kan polisen och kommunen
gemensamt sätta in insatser där det för tillfället behövs bäst för att
förhindra skadegörelse och/eller motverka otrygghet genom ökad
polisnärvaro eller väktarrondering. Ett systematiskt säkerhetsarbete är
den metod som bäst motverkar skadegörelse och kriminalitet.
Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 19 oktober 2018
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 27 februari 2018 § 35
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 6 februari 2018 § 40
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 16 januari 2018
Motion om att uppföra kameraövervakning samt införa ordningsvakter på
särskilt otrygga platser i kommunen
Skolförvaltningens förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden avstår att yttra sig gällande
kameraövervakning vid Skranta torg.
2. Barn- och utbildningsnämnden anser att förslaget om ökad
närvaro av ordningsvakter inom utsatta områden inom kommunen
redan är tillgodosedd och skall därmed anses vara besvarad.
Yrkanden
Anneli Bramvehl (M) yrkade på att nämnden bjuder in lämpliga personer
för att informera nämnden om pågående arbete med problemområden
inom nämndens verksamheter senast i februari 2019.
Patrik Nyström (SD) yrkade på att bjuda in representant från
socialtjänstens ungdomsgrupp för att kunna berätta om deras syn på det
ökade användandet av droger i anslutning till kommunens skolor.
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Yvonne Nilsson (S) yrkade bifall till Anneli Bramvehls (M) yrkande.
Yvonne Nilsson (S) yrkade avslag på Patrik Nyströms (SD) yrkande.
Britta Angenete Gillberg (L) yrkade bifall till Anneli Bramvehls (M)
yrkande.
Patrik Nyström (SD) yrkade på att återremittera ärendet då nämnden
behöver mer information för att fatta ett beslut i punkt 2.
Beslutsgång
Ordförande ställde Patrik Nyströms (SD) återremissyrkande under
proposition och fann att nämnden avslog yrkandet.
Votering begärdes och verkställdes enligt följande:
Ja-röster avgavs för att avslå återremissyrkandet
Nej-röster avgavs för att bifalla återremissyrkandet
Följande ledamöter avgav ja-röster
Lars Hultkrantz (L), Anneli Andersson (S), David Fridholm (S), Liliana
Stenberg (S), Britta Angenete Gillberg (L), Staffan Dällerud (MP) och
Yvonne Nilsson (S).
Följande ledamöter avgav nej-röster
Anneli Bramvehl (M), Ulla Averås (M), Linda Brunzell (M) och Patrik
Nyström (SD).
Utfalled blev således 7 ja-röster och 4 nej-röster vilket resulterade i att
Patrik Nyströms (SD) återremissyrkande avslogs och nämnden hade
därmed att besluta i ärendet under dagens sammanträde.
Ordförande ställde skolförvaltningens förslag till beslut under proposition
och fann att nämnden biföll detta.
Ordförande ställde Anneli Bramvehls (M) yrkande om att nämnden
bjuder in lämpliga personer för att informera nämnden om pågående
arbete med problemområden inom nämndens verksamheter senast i
februari 2019 under proposition och fann att nämnden biföll detta.
Ordförande ställde Patrik Nyströms (SD) yrkande om att bjuda in
representant från socialtjänstens ungdomsgrupp för att kunna berätta om
deras syn på det ökade användandet av droger i anslutning till
kommunens skolor under proposition och fann att nämnden avslog detta.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att avstå i att yttra sig
gällande kameraövervakning vid Skranta torg.
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2. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att anse förslaget om
ökad närvaro av ordningsvakter inom utsatta områden inom
kommunen redan är tillgodosedd och skall därmed anses vara
besvarad.
3. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att bjuda in lämpliga
personer för att informera nämnden om pågående arbete med
problemområden inom nämndens verksamheter senast i februari
2019.
Reservation
Patrik Nyström (SD), Linda Brunzell (M), Ulla Averås (M) och Anneli
Bramvehl (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för yrkande om
återremiss.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse
2018-10-19

1(2)
BUN 2018-00280

Skolförvaltningen
Handläggare

Josefin Malmqvist

Barn - och utbildningsnämnden

Svar på motion om kameraövervakning och ordningsvakter i
kommunen.
Sammanfattning
I en motion från den 27 augusti 2017 föreslår Taisto Tikkanen (SD) att
Karlskoga kommun ska uppföra kameraövervakning vid Skranta torg
samt införa ordningsvakter på särskilt otrygga platser i kommunen.
Karlskoga kommuns fullmäktigemål nummer ett säger att ”Karlskoga är
en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla”. För
barn- och utbildningsnämnden är det ett prioriterat mål att arbeta för ett
tryggt och säkert samhälle för våra barn och unga.
På allmänna platser i samhället ska polisen ha ansvar för att övervaka,
detta ansvar åligger ej kommunen. Genom samarbete med polisen,
kommunens säkerhetsgrupp och kommunens verksamheter i de forum
som redan är etablerade för samverkan så kan polisen och kommunen
gemensamt sätta in insatser där det för tillfället behövs bäst för att
förhindra skadegörelse och/eller motverka otrygghet genom ökad
polisnärvaro eller väktarrondering. Ett systematiskt säkerhetsarbete är
den metod som bäst motverkar skadegörelse och kriminalitet.

Beslutsunderlag
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 19 oktober 2018
Kommunfullmäktiges protokoll den 27 februari 2018
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 16 januari 2018
Motion från Taisto Tikkanen (SD) om att uppföra kameraövervakning
samt införa ordningsvakter på särskilt otrygga platser i kommunen den
27 augusti 2017

Bakgrund
Taisto Tikkanen (SD) föreslår i en motion den 27 augusti 2017 att
Karlskoga kommun ska uppföra kameraövervakning samt införa
ordningsvakter på särskilt otrygga platser i kommunen.
Karlskoga kommuns fullmäktigemål nummer ett säger att” Karlskoga är
en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för

Tjänsteskrivelse
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2(2)
BUN 2018-00280

alla”. Barn- och utbildningsnämnden värnar om att barn och elever skall
vara trygga inom nämndens verksamheter. I begreppen trygg säker och
attraktiv inbegrips både att trygga omgivningarna men även att värna om
den enskildes integritet. Barn har ett starkt skyddsvärde genom
lagstiftning och vi skall arbeta för deras trygghet. I begreppet trygg säker
och attraktiv inbegrips både att trygga omgivningarna men även att värna
om den enskildes integritet.
Vissa skolor och förskolor har utsatts för skadegörelse, detta sker dock på
kvällar och nätter då ingen verksamhet bedrivs i lokalerna. Ökad
väktarrondering vid dessa skolor och förskolor där man sett ökat behov är
redan insatt. Det har lett till ökad vuxennärvaro vilket är positivt för
kommunens ungdomar.
Överväganden
I sin motion från den 27 augusti 2017 föreslår Taisto Tikkanen (SD) att
Karlskoga kommun ska uppföra kameraövervakning vid Skranta torg.
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har ingen direkt
anknytning till detta område och väljer därefter inte yttra sig i sakfrågan.
Gällande fortsatt ökad rondering och väktarnärvaro finner barn- och
utbildningsnämnden att man ser stora fördelar med den ökning som redan
skett och välkomnar fortsatt planering för sådan. Även ökad belysning
och uppröjning av buskar och träd i utsatta områden har positiv inverkan
Fortsatt samarbete mellan polis kommun och väktare är i dagsläget det
som gynnar våra barn- och ungdomar mest och ökar deras trygghet.

Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden avstår att yttra sig gällande
kameraövervakning vid Skranta torg
2. Barn- och utbildningsnämnden anser att förslaget om ökad
närvaro av ordningsvakter inom utsatta områden inom kommunen
redan är tillgodosedd och skall därmed anses vara besvarad

Jan Strid
Skolchef
Josefin Malmqvist
Utredare

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Socialnämnden
Handläggare

Eva Persson

Svar på motion om kameraövervakning och
ordningsvakter i kommunen.
Sammanfattning

Taisto Tikkanen (SD) föreslår i en motion den 27 augusti 2017 att
Karlskoga kommun ska uppföra kameraövervakning samt införa
ordningsvakter på särskilt otrygga platser i kommunen.
Karlskoga kommuns fullmäktigemål nummer ett säger att” Karlskoga är
en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla”. För
socialnämnden är det ett extra viktigt mål att alla de som nyttjar
nämndens tjänster upplever att det verkligen är så, då flera av de som får
insatser av nämnden är extra utsatta på grund av sjukdom,
funktionsnedsättning med mera. I begreppet trygg säker och attraktiv
inbegrips både att trygga omgivningarna men även att värna om den
enskildes integritet.
Enligt lagstiftaren så inverkar kameraövervakning på den personliga
integriteten och kan uppfattas som en provocerande och integritetskränkande
åtgärd. Den typen av övervakning regleras i kameraövervakningslagen.
Enligt lagen kan man få tillstånd till kameraövervakning om intresset av
sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli
övervakad.
Det som undersökningar visar är att ett systematiskt säkerhetsarbete är det
bästa sättet att motverka skadegörelse. Övervakning av allmänna ytor i
samhället är polisens ansvar och inte kommunens. Genom att analysera läget
i kommunen tillsammans med polisen, kommunens verksamhet och
säkerhetsgrupp kan kommunen och polisen gemensamt sätta in insatser där
det för tillfället behövs bäst för att förhindra skadegörelse och/eller
motverka otrygghet. Att sätta upp kameror som åtgärd bör vara den sista
åtgärden när inget annat finns att tillgå efter att det analyserats i befintliga
samarbetsgrupper.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 13 september 2018
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 16 januari 2018
Motion från Taisto Tikkanen (SD) om att uppföra kameraövervakning samt
införa ordningsvakter på särskilt otrygga platser i kommunen den 27 augusti
2017
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Bakgrund
Taisto Tikkanen (SD) föreslår i en motion den 27 augusti 2017 att
Karlskoga kommun ska uppföra kameraövervakning samt införa
ordningsvakter på särskilt otrygga platser i kommunen.

Karlskoga kommuns fullmäktigemål nummer ett säger att” Karlskoga är
en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för
Alla”. För socialnämnden är det ett extra viktigt mål att alla de som nyttjar
nämndens tjänster upplever att det verkligen är så, då flera av de som får
insatser av nämnden är extra utsatta på grund av sjukdom,
funktionsnedsättning med mera. I begreppet trygg säker och attraktiv
inbegrips både att trygga omgivningarna men även att värna om den
enskildes integritet.
Socialnämndens inhyrda lokaler och boenden utsätts ibland för skadegörelse
och vid enstaka tillfällen kan det även vara oroligt runt enskilda lokaler eller
boenden. I samband med återkommande skadegörelse på en plats kan detta
vid det tillfället bli kostsamt, men sett över året har inte socialnämnden
några nämnvärda kostnader för skadegörelse. Kostnader som kan uppstå vid
punktinsatser är rondering av bevakningsföretag.
Beskrivning av ärendet
Enligt lagstiftaren så inverkar kameraövervakning på den personliga
integriteten och kan uppfattas som en provocerande och integritetskränkande
åtgärd. Den typen av övervakning regleras i kameraövervakningslagen (SFS
2013:460). Enligt lagen kan man få tillstånd till kameraövervakning om
intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att
inte bli övervakad.
Det är länsstyrelsen som beviljar tillstånd till kameraövervakning och för att
få tillstånd måste alltså övervakningsintresset, som till exempel kan vara att
förebygga skadegörelse, väga tyngre än den enskildes intresse av att inte bli
övervakad, vilket kallas för överviktsprincipen. Ett viktigt inslag i
tillämpningen av överviktsprincipen är att kameraövervakning normalt inte
ska ses som ett förstahandsalternativ för att nå ett visst syfte. Därför är det
obligatoriskt att undersöka om andra mindre ingripande åtgärder än
kameraövervakning kan användas i första hand. Exempel på sådana åtgärder
är anpassning av belysning och omgivning eller ronderande bevakning. Det
är också viktigt att kunna visa på ett behov av kameraövervakning, till
exempel att en viss lokal är särskilt brottsutsatt. Vid de tillfällen som
länsstyrelsen beviljar tillstånd är det oftast bara är tillåtet att filma ett visst
antal meter ut från fasaden vilket i normalfallet innebär 1-2 meter.
Det som undersökningar visar är att ett systematiskt säkerhetsarbete är det
bästa sättet att motverka skadegörelse. Detta görs i kommunen på flera sätt,
bland annat så har kommunen en säkerhetsgrupp som består av tjänstemän,
så kallade ”säkerhetskoordinatorer”, som träffas kontinuerligt. I denna grupp
diskuteras och analyseras det tillfälliga läget när det gäller säkerhet,
skadegörelse med mera. Detta är ett sätt att styra till exempel kommunens
flexibla ronderingsinsatser till rätt plats vid rätt tillfälle. Dessa
ronderingsinsatser har oftast god effekt. Socialtjänstens tjänstemän träffar
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även polisen kontinuerligt och utifrån de samverkansträffarna kan till
exempel tillfälliga insatser med socialtjänstens personal ske vid en viss plats
eller ett visst område.
Överväganden
Övervakning av allmänna ytor i samhället allmänhet är polisens ansvar och
inte kommunens och i synnerhet när det är extra rörigt. Polisen har i en
tidningsartikel den 4 januari 2018 uttalat sig att de inte ser något behov av
kameror i Karlskoga.
Vid socialnämndens boenden sker i princip ingen skadegörelse och det är
inte heller andra oroligheter. När det gäller skadegörelse som
socialnämndens lokaler utsätts för så varierar det över tid och det går inte att
förutse var skadegörelsen inträffar. Vid de tillfällen som det inträffat, till
exempel vid socialkontoret, så finns oftast förklaringen kopplad till en eller
ett fåtal personer, vilket går att arbeta med på annat sätt än kameror i första
hand.
Kameraövervakning är ett trubbigt instrument. Skadegörelsen kommer med
största sannolikhet minska där övervakning sker, men det är svårt att
förutsäga var och i vilken omfattning övervakning ska ske. Dock kan
kameraövervakning vara ett alternativ på lokaler som återkommande utsätts
och har en högre risk än andra byggnader och där andra insatser varit
verkningslösa över längre tid. Någon sådan plats ser dock inte
socialnämnden att det finns i nuläget. De insatser som genomförts vid de
tillfällen som nämnden haft skadegörelse på sina inhyrda lokaler har haft
önskad effekt. Insatserna har bestått av ökad rondering samt att
fastighetsägaren har gjort insatser med belysning runt fastigheten.
Socialnämnden delar dock motionärens uppfattning om att ordningsvakter
kan höja tryggheten i utsatta områden eller platser där många brott
rapporteras, men detta kan i många fall tillgodoses med ronderande
bevakning vilket är en flexibel insats som vi styr själva och kan använda på
olika ställen i kommunen.
Genom att analysera läget i kommunen tillsammans med polisen,
kommunens verksamhet och säkerhetsgrupp kan kommunen och polisen
gemensamt sätta in insatser där det för tillfället behövs bäst för att förhindra
skadegörelse och/eller motverka otrygghet. Att sätta upp kameror som
åtgärd bör vara den sista åtgärden när inget annat finns att tillgå, men man
ska då vara medveten om att man endast får filma ett begränsat antal meter
från husvägg vilket gör att det oftast inte räcker som enda åtgärd.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen angående att
Karlskoga kommun ska uppföra kameraövervakning samt införa
ordningsvakter på särskilt otrygga platser i kommunen.

Helen Willyams

Eva Persson
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Motion om kameraövervakning och ordningsvakter i
kommunen
Sammanfattning
Taisto Tikkanen (SD) föreslår i en motion att Karlskoga kommun ska uppföra
kameraövervakning samt införa ordningsvakter på särskilt otrygga platser i
kommunen.
Kommunstyrelsens ledningskontor har berett frågan och föreslår att motionen
ska avslås men att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på en
långsiktig lösning med ronderande bevakning samt att undersöka vilka effekter
på skadegörelse som kan påvisas i de kommuner som använder
kameraövervakning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 6 februari 2018 § 40
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 16 januari 2018
Motion från Taisto Tikkanen (SD) om att uppföra kameraövervakning samt
införa ordningsvakter på särskilt otrygga platser i kommunen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkanden
Taisto Tikkanen (SD) yrkade att ärendet skulle återremitteras på följande
grund:
”Det fanns en överenskommelse under den så kallade borgfreden om att
installera övervakningskameror vid åtminstone en skola. Trots detta var
Sverigedemokraterna enda parti att reservera sig mot kommunstyrelsens beslut
att avslå vår motion. Nästan tre gånger fler brott begås i anslutning till
Skrantaområdet: skadegörelse, narkotikabrott, rån, misshandel, till och med
mordförsök (källa: Brottsförebyggande rådet, 2016). I förslag till beslut från
Kommunstyrelsens ledningskontor framgår att kommunstyrelsen ges i uppdrag
att ta fram ett förslag på en långsiktig lösning med ronderande bevakning samt
undersöka vilka effekter på skadegörelse som kan påvisas i de kommuner som
använder kameraövervakning. Med anledning av ovanstående svar så är vår
tolkning att sats 2 bör bifallits eftersom ärendet ej är berett men svaret är ja till
förslaget. Vi yrkar därför att ärendet bör återremitteras samt beredas.
Anneli Bramvehl (M) yrkade att ärendet skulle återremitteras för behandling
hos förslagsvis barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och
socialnämnden. Fler nämnder borde få yttra sig i denna fråga eftersom det i
förlängningen påverkar nämndernas budget vid skadegörelse. Oavsett om man
skulle komma fram till att införa mer frekvent bevakning via vaktbolag, med
Justerande

Utdragsbestyrkande
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kameraövervakning eller om man kommer fram till att inget göra kommer
skadegörelse fortsatt påverka dessa nämnders budget.
Urban Jonsson (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag till yttrande.
Tony Ring (M), Alf Rosberg (M), Kerstin Gustavsson (M) samt Kristina Borén
(KD) yrkade bifall till Anneli Bramvehls (M) återremissyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställde återremissyrkanden mot att ärendet skulle avgöras idag
under proposition och fann att ärendet skulle avgöras idag.
Votering begärdes och verkställdes enligt följande:
Votering
Ja-röster avlämnades till förmån för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röster avlämnades till förmån för återremissyrkanden.
Följande ledamöter avlämnade ja-röster: Ingrid Norrbäck (S), Carola Sandberg
(S), Yvonne Nilsson (S), Margaretha Ericson Hägg (S), Christina Gustavsson
(S), Mika Takamäki (S), Liselotte Eriksson (S), Matz Ericson (S), Ingegerd
Bennysson (S), Lasse Sjöberg (S), Siv Björck Kjellgren (S), Göran Pettersson
(S), Ulf Rådesjö (S), Urban Jonsson (S), Jan-Peter Bäckström (S), Göran
Ståhlberg (S), Tomas Bergqvist (S), Niina Slagner (S), Daniel Ekelund (MP),
Ann Myhrman Lager (MP), Marketta Loiske (MP), Maria Nyberg (V), Tobias
Isaksson (V), Anneli Lyckeborn (L), Lars Hultkrantz (L), Maria Karlsson (S),
Anders Ohlsson (S).
Nej-röster avlämnades av Tony Ring (M), Ola Karlsson (M), Peter Wiklund
(M), Anneli Bramvehl (M), Pia Renman (M), Alf Rosberg (M), Anna
Danielsson (M), Hans Muth (M), Kerstin Gustavsson (M), Linda Brunzell (M),
Sven-Åke Hedström (-), Nils-Åke Eriksson (-), Taisto Tikkanen (SD), Inga-Lill
Andersson (C), Thorbjörn Pettersson (C), Kristina Borén (KD), Roland
Källström (SPI), Annica Wetterling (M).
Omröstningen utföll således med 27 ja-röster och 18 nej-röster.
Ordföranden fann därmed underlag för en minoritetsåterremiss.
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för klargörande av Taisto
Tikkanens (SD) och Anneli Bramvehls (M) punkter i återremissyrkanden.
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Till kommunfullmäktige i Karlskoga

Motion att uppföra kameraövervakning samt införa
ordningsvakter på särskilt otrygga platser i kommunen.
Karlskoga har vuxit och fått mer invånare, prognoserna över
befolkningsökningen i kommunen pekar uppåt och det är positivt för Karlskoga.
Med befolkningsökningen tillkommer även nya olika samlingsplatser och det vi
vill peka på som extra utsatt är Skrantatorget med omnejd. Det har under det
gångna året inträffat flera allvarliga händelser i direkt anslutning till
Skrantatorget.
Det förekommer mer eller mindre öppen narkotikaför~äljning samt en mängd
uppgörelser mellan olika grupperingar i anslutning till torget.
Sverigedemokraterna i Karlskoga anser att Purple-flag certifieringen är en bra
satsning men efterlyser insatser på de övriga platserna i kommunen som
attraherar många invånare.
Otryggheten som signaleras från Skrantatorget är oacceptabel, Karlskogas
invånare har rätt att känna sig trygga och välkomnade i Alla av kommunens
stadsdelar.
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige:
Att köpa in tjänster och teknik för att kameraövervaka Skrantatorg med omnejd.
Att köpa in tjänster, alternativt anställa ordningsvakter som ska höja tryggheten i
utsatta områden där många brott rapporteras.
Sverigedemokraterna Karlskoga genom: Taisto Tikkanen

